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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .نعم

  ؟أقرأ �ا شیخ طالب:
 .نعم

ه وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آل  رب العالمین،الحمد هلل
 . وصحبه أجمعین

 .اللهم اغفر لنا ولشیخنا والسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام
یِن الِفَرارُ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام أبو عبد هللا   . َتنِ  ِمَن الفِ َ�اٌب: ِمَن الدِّ

َثَنا َعْبدُ  ْحمَ  َحدَّ ْحَمِن ْبِن  ْبِد للااَِّ ِن ْبِن عَ للااَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبِد الرَّ ِبي أَ ْبِن َعْبِد الرَّ
ُ َعْنهُ -َصْعَصَعَة، َعْن َأِبیِه، َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ  َصلَّى  - َرُسوُل للااَِّ  َقاَل: َقالَ هُ ، َأنَّ -َرِضَي للااَّ

الِجَباِل َوَمَواِقَع  ِبَها َشَعفَ   َیْتَبعُ ُیوِشُك َأْن َ�ُكوَن َخْیَر َماِل الُمْسِلِم َغَنمٌ «: -ْیِه َوَسلَّمَ ُهللا َعلَ 
 ."»الَقْطِر، َ�ِفرُّ ِبِدیِنِه ِمَن الِفَتنِ 

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمین
 .أجمعین

فهذا الحدیث ال شك أنه أو أن العالمات المحسوسة الملموسة تدل على أن زمانه قد  ،�عد أما
ن في وأن المتعیِّ  وأكثر الشراح بین القرن السا�ع والثامن یرون أنه في زمانهم قد وقع، قرب،

 �عني �عدهم �سبعة قرون أو ستة قرون، فكیف بزماننا؟ ف فیها المؤلفات،وألّ  زمانهم العزلة،
 فإذا هذا في زمانهم،. الستحالة خلو المحافل من المنكرات ؛المتعین في زماننا العزلة: لون �قو 

م فمن اعتزل في زماننا هذا إن لم �حتط لنفسه فإنه لن �سل كانت محافلهم ال تخلو من المنكرات،
 مورو�قطع اتصاله �كثیر من األ ،و�أخذ نفسه �العز�مة ،إذا لم �حسم أمره من مالحقة المنكرات.

   التي ال تدعو الحاجة والضرورة إلیها.
 ،اآلن اإلنسان وهو في فراشه وتحت غطائه ولحافه �إمكانه أن �طلع على ما في أقصى الدنیا

 ؛یهاخل �األد�ان واألخالق و�مكان السیطرة علو�ان الصراع بین اآل�اء واألبناء حول مشاهدة ما �ُ 
ي فوالشیخ والشاب �لهم  اأو �بیرً  ااب والشا�ة صغیرً الشفأما اآلن  ألنها �مكن االطالع علیها.

�عني هذا  إمكان �ل واحد منهم أن �طلع على ما یر�د من غیر أن �علم �ه لصیقه في الفراش،
هذه �ارثة تحتاج إلى نیة صادقة  ،وهذه مشكلة و�طلع على ما یر�د، ،وهذا في فراش ،في فراش

ألنه افترض  ؛ایته لمن أراد النجاة والسالمة لنفسهمن بد ،وعز�مة جادة تحسم الموضوع من أوله
هذا الجوال  ثم ماذا إذا �ان بید یتبعون �ه شعف الجبل، اأنه هاجر هو وأوالده واتخذوا غنمً 

 إذا �ان االعتكاف ما سلم هذا؟ �یف �أنواعه وأشكاله التي نعرف والتي ال نعرف وأوالده �ذلك،
  من هذه األمور؟
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أهم شيء عزلة القلب وهجرة  ال، ؟ومثل هذه تسمى عزلة ؟هذا اعتكاف هم،�عتكفون وعندهم آالت
ج فالة وعنده �ل ما �حتا أو ةیبعد عن الناس في استراح ،أما أن �عتزل ،القلب إلى هللا ورسوله

  هذا ما اعتزل.ف إلیه من اآلالت،
وال  ،مخالفاتثم �عد ذلك العزلة ال شك أنها راجحة �النسبة لشخص یتأثر �ما عند الناس من 

 ،خیرو�دعوهم إلى ال ،الخیر�ر في الناس وأما من �ان �العكس یؤثِّ ، ار فیهم خیرً �ستطیع أن یؤثِّ 
 ،و�قیة الناس سجال على حسب الغالب هذا تتعین علیه الخلطة،ف و�بین لهم وال یتأثر �ما عندهم،

 وعلیه أن �قلل من الخلطة إال �قدر الحاجة.
فإذا أحرز  ألن الدین رأس المال،؛ "من الدین الفرار من الفتن �اب:" :-الىَرِحَمُه ُهللا تع-�قول 

والفتن قد ال تظهر على صورة اإلنسان  العوام. فالمكسب الحق علیه على ما �قول رأس المال
 ،وتجد اإلنسان شكله واحد، اعودً  اعرض على القلوب �الحصیر عودً فإن الفتن تُ  وعلى شكله،
�عني هل قلو�نا قبل ثالثین  ؟لكن ماذا عن قلبه خالل هذه السنوات نة،أر�عین س ،ثالثین سنة

ن اإلنسان �ِهللا إ ال �ِهللا، ؟ا الیومهأو قبل عشرة مثل ا الیوم؟هأو قبل عشر�ن مثل ا الیوم؟هسنة مثل
 ،و�دخل رمضان و�صلي مع المسلمین یدخل لمعتكفه و�خرج منه �ما دخل إن لم �كن أسوأ،

هذا من أعظم  هذا من الفتن، لم �كن. اومع ذلك �أن شیئً  ،وات ند�ة ومؤثرةو�سمع القرآن �أص
َتْینِ  الفتن: ما �حس ]، ١٢٦لتو�ة: [ا  َیُتوُ�وَن} ُثمَّ َال {َأَوَال َیَرْوَن َأنَُّهْم ُ�ْفَتُنوَن ِفي ُ�لِّ َعاٍم َمرًَّة َأْو َمرَّ

 . �شيء أصالً 
 ،لم �كن او�سمع �تاب هللا و�أن شیئً  ،�تاب هللا تجد اإلنسان �قرأ ،من أعظم الفتن مسخ القلوب

ل فهذا �عرف �ما قال أه عند سماع القرآن أو في الصالة أو في الذ�ر، او�ذا لم �جد قلبه حاضرً 
نه ال تبحث ع والعالج في �الم هللا و�الم رسوله،. �سعى لفتح الباب أوالً  العلم أن الباب مغلق،

 ،و�كون على �المه نور ،علم من �قتبس من مشكاة الوحیینمن أهل ال في غیر هذین المصدر�ن.
هؤالء �ستفاد في �المهم في فهم  وله أثر �ابن القیم وابن رجب وغیرهما من أئمة التحقیق،

 النصوص.
یِن الِفَراُر ِمَن الِفَتنِ ": �قول  . َ�اٌب: ِمَن الدِّ

َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، عَ  ْحمَ َحدَّ ْحَمِن ْبِن  ْبِد للااَِّ ِن ْبِن عَ ْن َعْبِد الرَّ ِبي أَ ْبِن َعْبِد الرَّ
ُ َعْنهُ -َصْعَصَعَة، َعْن َأِبیِه، َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ  َصلَّى  - َرُسوُل للااَِّ  َقاَل: َقالَ هُ ، َأنَّ -َرِضَي للااَّ

الِجَباِل َوَمَواِقَع  ِبَها َشَعفَ   َیْتَبعُ َر َماِل الُمْسِلِم َغَنمٌ ُیوِشُك َأْن َ�ُكوَن َخیْ «: -ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
 ."»الَقْطِر، َ�ِفرُّ ِبِدیِنِه ِمَن الِفَتنِ 

 من الدین الفرار من الفتن" :(قوله: "�اب: �قول ابن حجر
ألنه ، عدل المصنف عن الترجمة �اإل�مان مع �ونه ترجم ألبواب اإل�مان مراعاًة للفظ الحدیث)

، ولما �ان اإل�مان واإلسالم مترادفین في ُعرف مراعاة للفظ الحدیث(. »�فر بدینه«: قال
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في جمع من السلف �محمد . مترادفان هذا عند اإلمام البخاري اإلسالم �معنى اإل�مان، .الشرع)
 . بن نصر المروزي والجمهور على أنهما یتفقان و�فترقان

 للااَِّ یَن ِعْنَد {ِإنَّ الدِّ وقال هللا تعالى: رف الشرع في عُ ولما �ان اإل�مان واإلسالم مترادفین (
ْسَالُم}  معادلة: �عني �أن المسألة، ]؛ صح إطالق الدین في موضع اإل�مان)١٩[آل عمران:  اإلِْ

- هذا مقتضى �الم الحافظ. إًذا الدین اإل�مان واإلسالم �ساوي الدین، اإل�مان �ساوي اإلسالم،
 .-َرِحَمُه هللاُ 

، وهو قوله: "حدثنا عبد هللا بن مسلمة" هو القعنبي أحد رواة الموطأ، ُنسب إلى جده قعنب(
 �صري أقام �المدینة مدًة. 

ن مقوله: "عن أبیه" هو عبد هللا بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي صعصعة، فسقط الحارث 
هلك في الروا�ة، واسم "أبي صعصعة" عمرو بن ز�د بن عوف األنصاري ثم المازني، 

 وشهد ابنه الحارث ُأحًدا واستشهد �الیمامة.  ،الجاهلیة
قوله: "عن أبي سعید" اسمه سعد على الصحیح، وقیل: سنان بن مالك بن سنان، استشهد 

ن مسلم، عحد و�ان هو من المكثر�ن. وهذا اإلسناد �له مدنیون، وهو من أفراد البخاري أبوه �أُ 
المصنف أ�ًضا من وجه آخر عن أبي سعید حدیث نعم أخرج مسلم في الجهاد، وهو عند 

ل: ، قا»مؤمن مجاهد في سبیل هللا بنفسه وماله«األعرابي الذي سأل: أي الناس خیر؟ قال: 
 ولیس فیه ذ�ر .»و�دع الناس من شره ،مؤمن في شعب من الشعاب یتقي هللا«ثم من؟ قال: 

لحاكم من حدیث أبي هر�رة عند ا د بها المطلق، ولها شاهدالفتن، وهي ز�ادة من حافظ فیقیَّ 
ومن حدیث أم مالك البهز�ة عند الترمذي، و�ؤ�ده ما ورد من النهي عن سكنى البوادي 

 والسیاحة والعزلة، وسیأتي مز�د لذلك في �تاب الفتن. 
 �كسر الشین المعجمة أي �قرب.  »یوشك«قوله: 
على أنه هو ، )»خیر«رفع االسم، ولألصیلي ب »غنم«�النصب على الخبر، و »اخیرً «قوله: 
ن ر في �كوعلى الخبر�ة، و�جوز رفعهما على االبتداء والخبر و�قدَّ  »غنًما«(ونصب االسم 

 �ه الروا�ة.  ئبن مالك، لكن لم تجاضمیر الشأن؛ قاله 
  ؟عندك بها المتن مشكلة، بتشدید التاء و�جوز إسكانها) »بعیتَّ «قوله: 
 ..........  طالب:

 ؟ »َیْتَبعُ «
 .»َیْتَبع« لب:طا
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 بتشدید »یتَّبع«( لكن ابن حجر قدمها:. وجوز أ�ًضا القسطالني وغیره تشدید التاء و�سر الباء
ین �فتح المعجمة والع »فعَ شَ «(و دل على أن الروا�ة عنده �التشدید.، )التاء و�جوز إسكانها

 مة، وهي رؤوس الجبال. �أكم وأكَ  ةالمهملة جمع شعف
 ؛أي �طون األود�ة، وخصهما �الذ�ر »شعف«�النصب عطًفا على  »طرومواقع القَ «قوله: 

 ألنهما مظان المرعى. 
هذا بابتدائیة. قال الشیخ النووي في االستدالل  »من«أي �سبب دینه، و »�فر بدینه«قوله: 

 .نیانة للدیالفرار دیًنا، و�نما هو ص ؛ ألنه ال یلزم من لفظ الحدیث عدُّ الحدیث: للترجمة نظرٌ 
(وقال  �ات.ألن الوسائل لها أحكام الغا ؛لعله لما رآه صیانًة للدین أطلق علیه اسم الدین)قال: ف

نها إ :إذا قیل »من الدین«، كونها جنسیًة أو تبعیضیًة فالنظر متجه) »من«ـغیره: إن أر�د ب
إن أر�د ( و�ونها جنسیة:. هذا ما فیه إشكال �عني جزء من الدین �عض من الدین، تبعیضیة،

�عني �عض وجزء من  تبعیضیة ظاهر،، )كونها جنسیة أو تبعیضیة فالنظر متجه »نم«بـ
  لكن �ونها جنسیة؟ الدین،

ب على أنها تبعیضیة أو جنسیة فتعق »من«: منهم من �قول طالب: أحسن هللا إلیك �ا شیخ،
  النووي ..........

 الدین.الفرار �عض من  �عني �عض من الدین، نعم. إن أر�د �ونها تبعیضیة،
 ..........  طالب:

 ،)للترجمة نظر في االستدالل بهذا الحدیث:(: ألن النووي �قول؛ نظر النووي  ،فالنظر متجه
  ؟إنها جنسیة :لكن إذا قیل إنها تبعیضیة، :تنظیر النووي متجه إذا قلنا

 ..........  طالب:
  معنى �ونها جنسیة؟ وماطیب 
  �عني أن الدین هو .......... طالب:

  ؟ماذا
 أن الدین هو ..........  طالب:

  ؟طالب: مثل ما �قال �مال الدین �ا شیخ
 »من«إن أر�د بـ(: هو �قول أل هنا جنسیة؟ »الدین«جنسیة، أو أن  »من«هو یر�د  »من« ال،

 �معنى الدین �معنى أنها،، )كونها جنسیة »من«( تبعیضیة ظاهر،، )كونها جنسیة أو تبعیضیة
 »دینال«فیكون  ،إنها جنسیة :إذا قلنا إًذا الدین هو الفرار، ومن جنسیة، ،ن جنسفالدی �المطا�قة،

 مع أن هذا �عید. ل،او  »من«فهنا یتطابق  أ�ًضا جنسیة، »من«و ل،األن فیه  ا؛جنسً 
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لفرار من ا(أي ، أي الفرار من الفتنة منشؤه الدین فال یتجه النظر) (و�ن أر�د �ونها ابتدائیةً 
. وهذا الحدیث قد ساقه فال یتجه النظر(�عني الباعث علیه الدین ، دین)الفتنة منشؤه ال

 .والكالم علیه �ستوفي هناك) ،وهو ألیق المواضع �ه ،المصنف أ�ًضا في �تاب الفتن
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  القسطالني طالب:

 لكن عندنا. ،نعم
 ..........  طالب:

وجوز أ�ًضا القسطالني تشدید التاء و�سر : مطا�قة للقسطالني ي هي الغالب أنهاالحاشیة الت
 الباء.

 ..........  طالب:
 .هذا القسطالني موجود

 .و�جوز إسكانها..........  طالب:
ها �جوز إسكانو ، ابتشدید المثناة فوقیة افتعال من التِّبعة اتِّباعً  »یتَّبع بها«(: هذا القسطالني

 وهو قسطالني،هذا �الم ال إلى آخره.، ..)أي َیْتبع �الغنم. ع �فتحها،من َتِبع �كسر الموحدة َیْتب
 والقسطالني �عتمد الیونینیة. ،�ختلف عما في الفروق المأخوذة من الیونینیة

ك بن وأما أبو سعید فهو سعد بن مال ،تقدم ذ�ر مالك(: في شرحه �قول -َرِحَمُه هللاُ -النووي 
رة بن عوف بن الحارث بن الخزرج دوهو خُ  �جر،سنان بن عبید بن ثعلبة بن عبید األ

. جرْدرة هي أم األ�وزعم �عض الناس أن خُ : قال ابن سعد .-َرِضَي ُهللا عنهُ -األنصاري 
 َرِضَي هللاُ -د وغزا أبو سعی حد،یوم أُ  -َرِضَي ُهللا عنهُ -واستشهد أبوه  ،دَّ حد فرُ استصغر یوم أُ 

ل وي له عن رسورُ  ثنتي عشرة غزوة، -علیه وسلم صلى هللا-�عد ذلك مع رسول هللا  -عنهُ 
انفرد و  ،اتفقا على ستة وأر�عین، األف حدیث ومائة وسبعون حدیثً  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

منهم  وروى عن جماعة من الصحا�ة، ومسلم �اثنین وخمسین. ،االبخاري �ستة عشر حدیثً 
ن وروى عنه جماعة م .- عنُهمَرِضَي هللاُ -وأبوه مالك بن سنان  أبو �كر وعمر وعثمان،

ن ممنهم ابن عمر وابن عباس وجابر وز�د بن ثابت وخالئق  -َرِضَي ُهللا عنُهم-الصحا�ة 
 . التا�عین

ي وروى حنظلة بن أبي سفیان الجمح أر�ع وسبعین.: وقیل توفي �المدینة سنة أر�ع وستین،
بي أفقه من أ -هللا علیه وسلم صلى-لم �كن في أحداث أصحاب رسول هللا : عن أشیاخه قالوا

  أعلم.: وفي روا�ة سعید،
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وصعصعة �فتح  ،ثقتان وأما عبد الرحمن بن عبد هللا وأبوه فأنصار�ان مازنیان مدنیان،
  الصادین المهملتین.

و عبد أب. وأما عبد هللا بن مسلمة فهو عبد هللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي المدني
م حصون من األعالواللیث وحماد بن سلمة وخالئق ال �ُ  اوسمع مالكً  ،الرحمن سكن البصرة

 ،عالمروى عنه الزهري والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وخالئق من األ وغیرهم.
  ..أو: عن الزهري؟ والزهلي، )روى عنه الزهري (، )وأجمعوا على جاللته و�تقانه وحفظه

 ..........  طالب:
 الزهلي ممكن. متقدم الزهري، ،ال ا هو �الزهري،الزهلي منعم، 

ى ما �تبت عل: قال أبو زرعة وأجمعوا على جاللته و�تقانه وحفظه وصالح وورعه وزهادته.(
رجل  ،ثقة: وقال أحمد بن عبد هللا أخشع منه. لم أرَ : وقال أبو حاتم أحد أجل في عیني منه.

نا إلى قوموا ب: فقال مالك ،قدم القعنبي: لجاءه فقا ورو�نا عن اإلمام مالك أن رجالً  صالح.
 حدثت ولم تكن تحدث؟ قلت للقعنبي:: ورو�نا عن أبي سبرة الحافظ قال. خیر أهل األرض

 ،اجلس رأیت �أن القیامة قد قامت فصیح �أهل العلم فقاموا فقمت معهم فصیح بي:: فقال
ن فحدثُت. ورو�نا ع ته،ولكنهم نشروا وأخفی ،بلى: قال ؟إلهي ألم أكن معهم أطلب: فقلت

توفي سنة إحدى وعشر�ن  �ان القعنبي مجاب الدعوة،: عمرو بن علي أن اإلمام قال
 .)تینومائ
  وهي أن إسناده �لهم مدنیون وهذا مستطرف. في هذا اإلسناد لطیفة،: فصل(: �قول
 ،هو �ضم الیاء و�سر الشین أي �سرع و�قرب »یوشك« -صلى هللا علیه وسلم-قوله : فصل

ال وقد �ثر استعم وهذا غلط، لم �ستعمل منه ماض،: ومنهم من قال أوشك،: و�قال في ماضیه
قدر �ُ إذا جهل الشقي ولم : قال جر�ر أي أسرع. اأوشك فالن یوشك إ�شاكً : قال الجوهري  ذلك.

ال ق. یوَشك �فتح الشین وهي لغة ردیئة :والعامة �قولون  قال:. ببعض األمر أوشك أن �صا�ا
إنه  و�قال: شاكة مثل أوشك،واشك یواِشك وِ (اسمه �عقوب  ،�عني ابن السكیت، )أبو یوسف

  واشك أي مسارع.مُ 
فتح فهي � »شعف الجبال«وأما  بتشدید التاء، »یتَّبع« ،»َیتَّبع بها شعف الجبال«: وقوله

 . شعفة: الواحدة الشین والعین وهي رءوس الجبال،
 د ذات البین وغیرها.أي من فسا »�فر بدینه من الفتن«: وقوله

ورفعه ونصبه هو األشهر في  »خیر«نصب : وجهان »خیر مال المسلم غنم«و�جوز في 
 »یتبع«صفت بـألنها وُ  نكرة؛ »غنم«وال �ضر �ون االسم وهو ، اوهو خبر �كون مقدمً  الروا�ة،
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دأ مبت »خیر مال المسلم غنم«و�كون  ،ضمیر الشأن وأما الرفع فعلى أن �كون في �كون  بها.
 . �هللا أعلم �النصب. »اغنمً « وقوله: وخبر،

ات هللا صلو -وقد رعاها األنبیاء والصالحون  لما فیها من السكینة والبر�ة، ؛وخصت الغنم بذلك
  مع أنها سهلة االنقیاد خفیفة المؤونة �ثیرة النفع. -علیهم وسالمه

ه قدرة �كون اإلنسان ممن لوفي الحدیث فوائد �ثیرة منها فضل العزلة في أ�ام الفتن إال أن 
سب فإنه �جب علیه السعي في إزالتها إما فرض عین و�ما فرض �فا�ة �ح على إزالة الفتنة،
 ؟ما أفضلوأما في غیر أ�ام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة واالختالط أیه الحال واإلمكان،

ر وائد وشهود شعائلما فیها من اكتساب الف فذهب الشافعي واألكثرون إلى تفضیل الخلطة؛
ئز اإلسالم وتكثیر سواد المسلمین و��صال الخیر إلیهم ولو �عیادة المرضى وتشییع الجنا
ة و�فشاء السالم واألمر �المعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى و�عان

لم أو فإن �ان صاحب عِ  ،المحتاج وحضور جماعاتهم وغیر ذلك مما �قدر علیه �ل أحد
  ؟طبعة جدیدة معكم ؟�یفتسلیك في الزهد!  ؟�یف، )في الزهد یكتسل

 .تسلیك طالب:
  ونحو ذلك تأكد فضل اختالطه.(

 الكن �شرط أن �كون عارفً  ،وذهب آخرون إلى تفضیل العزلة لما فیها من السالمة المحققة
ه ى ظنوالمختار تفضیل الخلطة لمن ال �غلب عل بوظائف العبادة التي تلزمه وما �كلف �ه.

 . و�اهلل التوفیق الوقوع في المعاصي،
ل هو صیانة ب، او��مانً  األنه ال یلزم عد الفرار دینً  ؛وفي االستدالل بهذا الحدیث للترجمة نظر

 .)�هللا أعلم فلعل البخاري نظر أنه صیانة للدین فترجم له هذه الترجمة. للدین،
یحتاج ف د اآلثار واألحادیث الواردة في الباب،أطال في شرح الحدیث و�یرا -َرِحَمُه هللاُ -ابن رجب 

 .إلى درس �امل ابن رجب
لدین" هذا ا: "�اب من الدین الفرار من الفتن". قوله: "من قوله( :-َرِحَمُه هللاُ -�قول الكرماني 

�مان حیث لم �قل: من اإل�مان، مع أن عقد الكتاب إنما هو في اإل�مان مشعر �أن الدین واإل
ان إل�مان واإلسالم أ�ًضا عنده واحد. الطیبي: اصطلحوا على ترادف اإل�م�ما أن ا ،واحد

 فهو شامل لإل�مان وال شك أن الدین أشمل،، واإلسالم والدین، وال مشاحة في االصطالحات)
المُ -ألنه لما سأل عنها جبر�ل  ؛واإلسالم واإلحسان الُة علیِه ال-عن الثالثة النبي  -علیِه السَّ صَّ

المُ  المُ -لما انصرق قال النبي  ،-والسَّ الُة والسَّ ، »دینكم هذا جبر�ل أتاكم �علمكم« :-علیِه الصَّ
وال مانع أن �طلق . فهو أشمل من اإل�مان �ما هو أشمل من اإلسالم وهو سأل عن الثالثة،

 .اللفظ العام و�راد �عض فروعه
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 بيعنعنب القق(قوله: "عبد هللا بن َمسلمة" �فتح المیم والالم وسكون السین المهملة، ابن 
ل عن رجوالنسائي  المدني أبو عبد الرحمن، سكن البصرة، روى عنه الشیوخ الخمسة الترمذي

إلمام أن رجًال جاء إلى ا ي رو و عنه والثالثة عنه، أجمع العلماء على جاللته وعلمه وعمله، 
دثت ولم ح بي:، فقال مالك: قوموا بنا إلى خیر أهل األرض. وقیل للقعنيال: قدم القعنبمالك فق

امت ق�أن القیامة قد رأیت (: قال �عني القصة التي ذ�رها النووي،، )...تحدث؟ فقال: رأیت نتك
ألم أكن معهم  إلهي فصیح �أهل العلم فقاموا فقمت معهم، فصیح بي أن اجلس، فقلت:

 خفیته، فحدثت. أى ولكنهم نشروا و أطلب؟ قال: بلو 
سنة  ا بها في المحرمجاب الدعوة ومات �مكة و�ان مجاورً م القعنبيوقال عمرو بن علي: �ان 

 حدى وعشر�ن ومائتین. إ
قوله: "مالك" هو إمام المسلمین إمام دار الهجرة المستغني عن التعر�ف، وقد مر �عض 

ألنه  حوا استغناء ذي الشهرة عن؛وصحّ : عراقي �قولوالحافظ ال، فضائله التي ال ُتعد وال ُتحد)
وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تز�یة �مالك نجم ، )المستغني عن التعر�ف(: �قول هنا

  السنن.
صار�ان وأما عبد الرحمن وأبوه عبد هللا فهما أن وقد مر �عض فضائله التي ال تعد وال تحد.(

ما لمهملتین و�العینین المهملتین األولى منهمازنیان مدنیان. و"صعصعة" �فتح الصادین ا
 ساكنة. 
 ري �ضم الخاءدْ أبي سعید" هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي األنصاري الخُ عن قوله: "

طن جمة وسكون الدال المهملة، منسوب إلى ُخدرة أحد أجداده أو إحدى جداته، وخدرة �عالم
 . نصارخدرة وخدارة �طنان من األ: �القاموس، األنصار)من 

 انظر القاموس.
 .......... طالب:
 خدرة..

ول عشرة غزوة. روي له عن رسثنتي ا، وغزا �عد ذلك (استشهد أبوه یوم أحد وهو �ان صغیرً 
ن ا، ذ�ر البخاري اثنین وستیألف حدیث ومائة وسبعون حدیثً  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

یان �البقیع. روى حنظلة بن أبي سف منها. توفي �المدینة سنة أر�ع وستین أو سبعین، ودفن
ذا عن أشیاخة قالوا: لم �كن في أحداث الصحا�ة أفقه من أبي سعید، وفي روا�ة: أعلم. وه

 رفات؛ ألن الرواة �لهم مدنیون. طاإلسناد من المست
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ضم الیاء و�سر الشین، أي �قرب، و�قال في ماضیه: أوشك، وهو من �هو  »كُیوِش «قوله: 
فیجوز:  وعسى في االستعمال، دا فیه، وهو مثل: �اوقد وضع ِلدنو الخیر أخذً أفعال المقار�ة، 

 ز�د على األوجه الثالثة.  يءن �جأ، وأوشك يءوأن �ج يءأوشك ز�د �ج
ة والعین �فتح الشین المهجم »شعف«ـبتشدید التاء المفتوحة وجاء �سكونها. وال »بعیتَّ «قوله: 

اري. �عني األود�ة والصح »طرومواقع القَ «ة شعفة. لیها والواحداالمهملة رءوس الجبال وأع
 ،والضمیر راجع إلى الغنم وهو اسم الجنس ،»بها«بز�ادة  »بع بهایتَّ «وفي �عض النسخ: 

 »ریخ«جهان: نصب و  »خیر مال المسلم غنم«�جوز تأنیثه �اعتبار معنى الجمع، و�جوز في 
، وال �ضر �ون االسم وهو ندما�كون مق ریورفعه، ونصبه هو األشهر في الروا�ة، وهو خ

ن أشضمیر ال »�كون «وأما الرفع فبأن ُ�قدر في . »عیتب«ألنها موصوفة �قوله:  ؛نكرة »غنم«
 .�النصب »اغنمً « ي رو  ا، وقدوخبرً  أً مبتد »لم غنمسخیر مال الم«و�كون 

بهات ر�ا والش�ال ةه وز�ادته أ�عد من الشوائب المحرمألن هذا النوع من المال نموُّ  ؛وقید �الغنم 
یهم عل-رعاها األنبیاء  صت الغنم بذلك ِلما فیها من السكینة والبر�ة، وقدالمكروهة، وخُ 

من  الخالیة باع �المواضعتید اال نة �ثیرة النفع، وقُ و ة االنقیاد خفیفة المؤ لمع أنها سه -السالم
 ألنه أسلم غالًبا عن المقاوالت المؤد�ة إلى الكدورات.  ؛ازدحام الناس

 ي یو نر دللدین ال ألم اا �أن هذا االتباع ینبغي أن �كون استعصامً إشعارً  »ر بدینهف�«ال: وق
دین �ان لف وقلة أطماع الناس فیه، ولما �ان الجمع بین الرفق والر�ح صیانة العكطلب �ثرة ال

د بین خیر األموال الذي �عتني بها المسلم. وفیه إخبار �أنه �كون في آخر الزمان فتن وفسا
 .ناس، وهو �كاد �كون من المعجزات)ال
خیر «اآلن هذا الحدیث یدل على أن أفضل المكاسب  �ختلف أهل العلم في أطیب المكاسب، 

 ث،هذا ما یدل علیه الحدی اقتناء الغنم والبعد بها عن الناس في الفلوات والشعاب، »مال المسلم
من العلماء ؟ اعلى غیره مطلقً فهل �فضل هذا النوع من المكاسب  في أوقات الفتن. لكن متى؟

ألن من  ومنهم من �فضل الصناعة؛ وهذا قول جمع غفیر من أهل العلم، من �فضل الزراعة،
المُ -�داود  هاألنبیاء من امتهن طیب أن أ -َرِحَمُه هللاُ -والذي یرجحه ابن القیم  ،-علیِه السَّ
المُ -فهي �سبه  المكاسب المغانم، الُة والسَّ فهو ، »جعل رزقي تحت ظل رمحيو « :-علیِه الصَّ
 .�هللا المستعان ،أفضل المكاسب

 .......... طالب:
، و�حتمل »بعیتَّ «ما جملة حالیة وذو الحال هو الضمیر المستتر في إ »�فر بدینه من الفتن«(

(وذو الحال هو الضمیر المستتر في ، سلم، و�جوز الحال من المضاف إلیه)مأن �كون هو ال
، مضاف إلیه »المسلم«، »أن �كون خیر مال المسلم«، سلم)مأن �كون هو ال، و�حتمل »بعیتَّ «
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 �جوز أن �كون هذا جملة حالیة من المسلم وهو من المضاف إلیه. قالوا: »�فر بدینه من الفتن«و
 .])١٢٥[النساء:  {َواتََّبَع ِملََّة ِإْبَراِهیَم َحِنیًفا}: و�جوز الحال من المضاف إلیه نحو(: قال

  ؟صورة �جوز الحال من المضاف إلیه في �م 
 .......... طالب:

 َوال ُتِجْز َحاًال ِمَن اْلُمَضاِف َلْه ... ِإال ِإَذا اْقَتَضى اْلُمَضاُف َعَمَلهْ 
 أْو ِمْثَل ُجْزِئِه َفال َتِحیَفا .......  َلُه أِضیَفا  أْو َ�اَن ُجْزَء َما

 لََّة ِإْبَراِهیَم}{مِ : وهنا]. ٤[یونس:  َمْرِجُعُكْم َجِمیًعا} {ِإَلْیهِ  ؟ماذامثل ، إذا اقتضى المضاف عمالً 
أصا�ع ، اطعت أصا�عه قائمً طعت �عض أصا�عه أو قُ قُ  لیست �جزء أن مثل جزئه فال تحیف.

  . ي هو مضاف إلیهصاحبه حال من الضمیر الذ اوقائمً  والمضاف إلیه الضمیر، مضاف،
]. فإن قلَت: ١٢٥نساء: [ال تََّبَع ِملََّة ِإْبَراِهیَم َحِنیًفا}{َوا: و�جوز الحال من المضاف إلیه نحو(

، �ما من المضاف إلیه أو في حكمه اإنما ُ�جعل حاًال من المضاف إلیه إذا �ان المضاف جزءً 
هند  (ال في نحو: رأیت غالم، ائمة، ال في نحو: رأیت غالم هند قائمة)قفي: رأیت وجه هند 

، ك)(رأیت غالم هند قائمة، والمال لیس �ذل. نعم ،وال مثل الجزء �عني غالم لیس �جزء قائمة)
  غالم ما هو �مال؟ ؟ما هو بواحدأم واحد  وغالم هند، »مال المسلم«

 .واحد طالب:
  ؟المال مثله،أم لیس نعم. لكن هل هو مثل الجزء 

 .شبیه �الجزء طالب:
المقدمة  ولذلك قال في �عض الصفات ،إلنسانالدین جزء من اإلنسان من تر�یبة ا {ِملََّة ِإْبَراِهیَم}

حب الدنیا وطول : �شب ابن آدم و�شب منه خصلتان«: قال ،عند اإلنسان في حكم الجزء
�عض  عموم الناس �عد، :والدین عند من یتدین �ه وال �قال منه، ا�أنها صارت جزءً ، »األمل

وأن �كره أن �عود «: ن جزئهلكن األصل في المسلم أنه أهم علیه م الناس الدین رخیص علیه،
أو مثل  ،مثل الجزء {ِملََّة ِإْبَراِهیَم} فالدین مثل الجزء:. »في الكفر �ما �كره أن �عود في النار

 وهنا المال.. جزئه فال تحیف
  ؟أبو سعید الخدري روي له في الفقه والفتوى  شیخ، طالب:
 أقواله مدونة. �ثیر،نعم، 

أو في  من المضاف إلیه ان المضاف إلیه إذا �ان المضاف جزءً م جعل حاالً إنما �ُ : فإن قلتَ (
ال والم ،رأیت غالم هند قائمة: ال في نحو(هذا جزء ، )رأیت وجه هند قائمة �ما في: ،حكمه

لمال قلُت: المال لشدة مال�سته بذي المال �أنه جزء منه، وأما اتحاد الخیر �ا لیس �ذلك؟
ثل �عني اعتبر المال م، جواب سؤال �قتضیه المقام) فظاهر، أو جملة استئنافیة على تقدیر

 الجزء. 
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 ..........  طالب:
هذا  األصل أن المال لیس �جزء وال شبیه �الجزء، لكن فرق بین المال �الكلیة، من المال،

، امن ماله ما �عتبر جزءً  ًئالكن شی لكن �مجموع المال الذي له أثره في نفس اإلنسان، األصل.
 . هذافرق بین هذا و 

 ..........  طالب:
 .المال مضاف والمسلم مضاف إلیه »خیر مال المسلم« ،ال

 ..........  طالب:
 ال، �فر �غالمه �عد. وما هو �مسألة �فر،، »المسلم«والحال من المضاف إلیه  هو �فر بدینه،

  ؟إ�شالمسألة 
 �عني فرق  �ل ماله، �له، لكن ماله ،أن المسألة أن جزء من المال ال �عتبره اإلنسان من تر�یبه

 .ال أثره فیه مثل ما �خسر جمیع تجارته؟ بین أن �خسر اإلنسان �عض تجارته،
 وهو جمع فتنة، أي من فساد ذات البین وغیرها.  »من الفتن«وله: ق(

شارع فإن قلَت: �یف ُ�جمع بین مقتضى هذا الحدیث من اختیار العزلة، و�ین ما ندب إلیه ال
دة للعید حلة إلقامة الجماعة وأهل البلدة للجمعة وأهل السواد مع أهل البلمن اختالط أهل الم

فقهاء: وأهل اآلفاق لوقوف عرفة، وفي الجملة اهتمام الشارع �االجتماع معلوم، ولهذا قال ال
 قل اللقیط(�جوز ن، ا)مومن القر�ة إلى البلد ال عكسه ،�جوز نقل اللقیط من الباد�ة إلى القر�ة

ه في ومصلحت ألن المراعى مصلحته،؛ ا)ملى القر�ة ومن القر�ة إلى البلد ال عكسهمن الباد�ة إ
إلى وهو محتاج  ،وال شك أن اإلنسان مدني �الطبع ال عكسهما،( االجتماع ال في االنفراد.

 .السواد األعظم)
ل قا: �ل من تكلم في علم االجتماع �قول اإلنسان مدني �الطبع هذه ینسبونها إلى ابن خلدون، 

  ووجدته في �الم ابن القیم وهو قبلهما. مع أن الكرماني قبله، ،ابن خلدون 
 و�مال اإلنسانیة ال �حصل إال �التمدن.  محتاج إلى السواد األعظم،(

، وأما وعند االجتماع �الجلساء الصلحاء ،قلُت: ذلك عند عدم الفتنة وعدم وقوعه في المعاصي
ي: النقطاع إنما هو في أضداد هذه الحاالت. النوو اتباع الشعف والمعاطن وطلب الخلوة وا

 .�عني قال النووي ، وفي الحدیث فوائد)
درة على قمنها فضل العزلة في أ�ام الفتن، إال أن �كون اإلنسان ممن له  وفي الحدیث فوائد:( 

لحال او�ما فرض �فا�ة �حسب  ،إزالة الفتنة، فإنه �جب علیه السعي في إزالتها إما فرض عین
 ل؟ مكان. وأما في غیر أ�ام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة واالختالط أیهما أفضواإل

مذهب الشافعي واألكثر�ن إلى تفضیل الخلطة لما فیها من اكتساب الفوائد وشهود شعائر 
الخیر إلیهم ولو �عیادة المرضى وتشییع الجنائز  اإلسالم وتكثیر سواد المسلمین و��صال
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مر �المعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى و�عانة و�فشاء السالم واأل
علم أو زهد  ضور جماعاتهم، وغیر ذلك مما �قدر علیه �ل أحد، و�ن �ان صاحبَ حالمحتاج و 

 تأكد فضل اختالطه. 
ا فً لما فیها من السالمة المحققة، لكن �شرط أن �كون عار  ؛وذهب آخرون إلى تفضیل العزلة

ب على دة التي تلزمه و�ما ُ�كلف �ه. قال: والمختار تفضیل الخلطة لمن ال �غلوظائف العباب
افل دور خلو المحنل ؛ظنه الوقوع في المعاصي. وأقول: والمختار في عهدنا تفضیل االنعزال

دور خلو نل ؛(والمختار في عهدنا تفضیل االنعزال أكثر الشراح قالوا هذا.، عن المعاصي)
 هللا أعلم. المحافل عن المعاصي، �

بل  ا،��مانً و ا رار دینً فقال: وفي االستدالل بهذا الحدیث نظر؛ ألنه ال یلزم من لفظ الحدیث عد ال
ال نظر؛  هو صیانة للدین، فلعل البخاري نظر إلى أنه صیانة له فترجم له هذه الترجمة. وأقول:

لسببیة، ألن الباء ل ؛هأي الفرار من الفتن منشؤه الدین، والحدیث یدل علی هإذ �له من ابتدائ
 .وثم التقر�ب ظاهر)

ومن  حتى إن من الوسائل ما �قرب من أن �كون غا�ة، �عني القرب بین الوسیلة والغا�ة ظاهر،
  الوسائل ما یبعد.

ب ورتِّ  ،ب علیه أجورتِّ لكنه �حد ذاته غا�ة رُ  مثل الوضوء مثًال هو وسیلة للصالة، المقصود أن،
ال لكن إذا لم یتم حفظ الدین إ وفي نفس األمر وسیلة. ،�حد ذاته غا�ة فهو على الخلل �ه أوزار،

ام وما دخل في إطار األحك ،ألن ما ال یتم الواجب إال �ه فهو واجب؛ اصار الفرار دینً  ؟�الفرار
 الشرعیة من الوجوب واالستحباب فهو دین.

 نعم. 
 ..........  طالب:

 ؟�عني ألجل الفرار
 .......... طالب:

 .ال 
 ..........  طالب:

 .قلیًال فیبعد .. ألنه یلزم علیه أن الدین... ما أدري.
  ؟ما هي أفضل طبعة لتفسیر ابن �ثیر: �قول

ا بعات وظهر لي األوقات المتأخرة في هذه السنة والتي قبلها أ�ًضا ط ،ابن �ثیر طبعاته �ثیرة جد�
وعلیها خدمة وتخر�ج  ،خیر الطبعاتمثل طبعة دار ابن الجوزي تأملتها فإذا بها من  لها قیمة،
 .فهي نافعة وتصحیح،



 
 

  
 

=}à|||||||||||èÌá_|||||||||||Ägÿ^=yÎw|||||||||||ì=i_|||||||||||k‘=F۱۳٤==E=
=

١٤ 

لب وهل تنصحون طا وما رأ�ك في �تاب منحة العالم شرح بلوغ المرام للشیخ الفوزان،: �قول
  ؟العلم أن یبدأ �ه

الشیخ یؤلف في مكتبته ثم یدرس هذا  ،لكن الشیخ مظنة التجو�د �ِهللا ما قرأت في الكتاب،
وهو مظنة  ثم �عد ذلك تحر�ر المسائل �التدر�س، ،التوثیق من المصادر فیتضافر إلیه ،التألیف

لكنه  ،الشیخ صالح له شرح الشیخ صالح،لیس وهو الشیخ عبد هللا  ،والشیخ معروف التجو�د،
 بتألیف. لیسدروس 

  ؟ما أفضل طبعة لفتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة: هذا �قول
المجموع التي جمعها الشیخ عبد الرحمن  وع فتاوى،ما زال المعول على الطبعة األولى أي مجم

ورت ثم ُص  ،وأتمها الملك فیصل ،التي طبعها الملك سعود االسبعة والثالثین مجلدً  بن القاسم،
سمت ألنه رُ  ؛وأفضلها تصو�ر المجمع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف عنها تصو�رات �ثیرة،

زلت من مصحف لكنها نُ  ،حروف الكتاب مثل ا�انت مطبوعة طباعً  ،اآل�ات برسم المصحف
 ي في الطباعة األصلیة،�عض األخطاء في اآل�ات الت -�عض و�ن �ان قلیًال -ووجد  المجمع،

 .هذا �النسبة لطباعة الفتاوى المجموع الكبیر. لكن لما نزلت من المصحف تالفوا هذه األخطاء
ة اوى الكبرى لشیخ اإلسالم المطبوعمنها الفت أ�ًضا هناك أكثر من إصدار لفتاوى شیخ اإلسالم، 

هذه الطبعة فیها أخطاء وأوهام  في خمسة مجلدات �بار في مطبعة فرج هللا الكردي من مصر،
وهو طبع من ، وتصحیف وتحر�ف أشیاء �ثیرة �مكن �ثیر من المواضع ما �ستقیم معها الكالم

أیت في مقدمة االختیارات كتب شیخ اإلسالم الشيء الكثیر وطبع لغیره من �تب أهل العلم. ور 
وقال إنه طبع  للشیخ حامد الفقي طبعة أنصار السنة المحمد�ة قدح في فرج هللا الكردي،

واتهمه �أنه  الرجل بهائي، إنه بهائي، :وقال االختیارات في مطبعته مطبعة �ردستان العلمیة،
مدة ثم  ظناس منها فی�انت مفقودة واستفاد ال الكن الرجل طبع ونشر وأوجد �تبً  �حرف الكالم.

 . �عد ذلك إلى أن صحح
وحصل له في �عض مطبوعاته أخطاء  على �ل حال الشیخ حامد أ�ًضا یتصرف فیما �طبع،

ا،  رجل وال �شك في د�انته، ،�عني ما �شك في عقیدته وهو رئیس أنصار السنة، وأوهام �ثیرة جد�
قل من وعنایته في الطباعة والتصحیح أ ،-هِ َرحمُة ِهللا َعلی-لكنه عنده جرأة  �عني ما فیه إشكال،

ووجد سقط في موضع واحد أكثر من مائتي  ،حتى إنه طبع شرح الكو�ب ،مستواه العلمي
  الطبعة ذي؟ ذهإنه ما وجد إال ه :قد �قال صفحة! في موضع واحد أكثر من مائتي صفحة سقط.

وأ�ًضا في ، ون لمثل هذا الخللصغار الطلبة ینتبه ،ینتبه له لم خلل �بیر، أین؟لكن یبقى أنه 
لكن  ،و�ثیر من مطبوعاته فیها أخطاء هذه الطبعة ما یز�د على خمسین صفحة خطأ وصواب،

 وحرصه على توحید العبادة، مع ذلك یبقى أنه من أهل العلم ومن أهل الدین ومن أهل الدعوة،
 .كما أن الجماعة أ�ًضا عندهم حرص على توحید العبادة معروف ومشهود
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لیوم اأنه �ان �صلي في  -َرِحَمُه هللاُ -ذ�رتم في درس سابق ما ورد عن اإلمام أحمد : قول�
عو�ة وعلق علیه �أنه من الص ،وقد ذ�ر هذا الخبر أحد األساتذة في الكلیة ثالثمائة ر�عة،

غیر  أنه اثم �أنه بدأ �حسب هذا �الساعات والدقائق مؤ�دً  ،�مكان أن یتصور مثل هذا األمر
  ؟مع العلم أن من ذ�ره من األساتذة حدیث السن ال أظنه بلغ األر�عین من العمر ،متصور

و�ذا حسبنا الر�عة  ي ما جرب �صعب علیه أن یتصور،الذ ما �قدر األمور قدرها، ي ما جربالذ
خمس ساعات في  وعندك ثالثمائة دقیقة �عني �م؟ الر�عة المجزئة أقل ما تؤدى بدقیقة، بدقیقة،

 ما فیها ضیاع وال فیها فضول وال فیها اجتماعات ال خیر ناس أوقاتهم محفوظة، یلة.الیوم والل
 .فیها مثل ما عندنا

جر حُ  إن وائل بن: رد على من احتج �عدم سنیة جلسة االستراحة إال للعاجز �قولهكیف یُ : �قول
 �رها،ذمالك و  ولم یذ�رها، -صلى هللا علیه وسلم-روى صفة صالة الرسول  -َرِضَي ُهللا عنهُ -

 ما دل على أنه ما جلسها إال حین -صلى هللا علیه وسلم-وقد جاء في آخر حیاة الرسول 
  ؟عجز
لى تر�ها ال الحاجة تدعو إ أقول: قرر أنه ال �فعلها إال عند الحاجة، -َرِحَمُه هللاُ -ابن القیم  أوالً 

الروماتزم ال مر�ض ر�ب  مر�ض أواآلن العاجز الكبیر السن  والواقع �شهد بذلك. ،إلى فعلها
س العاجز ال �ستطیع أن �جل وأول ما تقوم مؤخرته؟ ا�قوم فورً  أم �قدر جلسة االستراحة،.. .وال

  ما �جلس إال عاجز. :وهم �قولون  جلسة استراحة،
وجاءت في �عض  األمر الثاني أنها جاءت في حدیث مالك بن الحو�رث في صحیح البخاري،

وجاءت في �عض طرق حدیث أبي حمید �محضر  ،البخاري  طرق حدیث المسيء في صحیح
 من خفته، ؟من عجلته وخفتهأم من عجزه  تي،المسيء اآلن من أین أُ  عشرة من الصحا�ة.

اإلشكال أن اإلنسان قد یهجم على عقله شيء ثم ال �ستطیع أن  وجاءت في �عض طرق حدیثه.
نى لكن لو أد. افكر إطالقً �وال هو  ،قتنعومن قرأ �المه � ابن القیم محل قناعة من الناس، �فكر،

 مع أنه إمام و�تبع ابن القیم أو غیر ابن القیم، ،نظر في الموضوع ما �حتاج إلى أن یلغي عقله
  .لكن ما یلزم أن نقلده في �ل ما نقول ،واستفدنا منه فوائد عظیمة ،وعالة علیه �ثیر من الناس

 ..........  طالب:
 ه لم �قم حتى �جلس.إذا �ان في وتر من صالت

 .اللهم صل وسلم و�ارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
 
 


